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Em Davos, Neri participa de debate sobre prioridades dos Brics 

O ministro Marcelo Neri, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

(SAE/PR), representou o Brasil no painel do Fórum Econômico Mundial (Davos) sobre “A agenda dos 

BRICS”. A sessão, realizada na última quinta-feira, 22 de janeiro, discutiu as prioridades de curto e 

longo prazo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no contexto de sua parceria para 

investimento e comércio. 

Na ocasião, Neri destacou que o Brasil está realizando um “choque de confiança” para retomar o 

crescimento do PIB. Sublinhou que, apesar do crescimento lento do produto nos últimos anos, a 

renda das pessoas tem crescido a 5.5% ao ano na nova década, já descontando o crescimento 

populacional e a inflação. “Com a nova equipe econômica, comandada pelo Ministro Joaquim Levy, 

nós estamos buscando reencontrar o caminho do meio. Precisamos de um ajuste fiscal, um choque 

de confiança,  e estamos fazendo isso.  Ou seja, combinar programas sociais com uma política 

econômica “market friendly”, bem vista pelo mercado. O choque de credibilidade que está sendo 

dado é peça fundamental para que a recuperação seja mais rápida e menos custosa”, ressaltou. 

O Ministro Neri comentou, ainda, que a visão de uma suposta polarização no Brasil não é adequada, 

visto que indicadores objetivos que medem a polarização encontram-se no menor nível da série 

histórica brasileira. Na última década, houve forte queda na desigualdade, aumento da renda familiar 

superior ao crescimento do PIB e uma ampla agenda de fruição de direitos humanos. Nessa 

perspectiva, assinalou que parte fundamental do processo de desenvolvimento brasileiro é a 
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combinação entre esse olhar para o mercado e o objetivo de melhorar o bem-estar social. Ressaltou 

que o Brasil foi o único país dos BRICS a crescer com redução da desigualdade. Como destacou o 

representante da Anistia Internacional presente ao evento, o Brasil conseguiu este feito com a 

garantia de preservação dos direitos humanos e democracia. 

Por fim, o Ministro Neri anunciou que, no âmbito dos BRICS, o Brasil organizará, de 10 a 13 de 

fevereiro deste ano, o encontro dos ministros responsáveis por assuntos populacionais. O evento 

será organizado pela SAE/PR, que preside a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 

(CNPD), e terá como temas principais a igualdade entre gêneros, a transição demográfica, a questão 

urbana, entre outros. 

Participaram do debate os Ministros da Economia da Índia, Arun Jaitley; Rússia, Alexei Ulyukayev; e 

África do Sul, Nhlanhla Musa Nene. Completaram a mesa Justin Lin, professor na China e ex-

economista chefe do Banco Mundial; e o executivo brasileiro Carlos Ghosn, presidente da Nissan-

Renault. 

Na sexta-feira (23), o Ministro Neri também participou de duas sessões da Industry Partnership 

Meeting for Investors (sobre impactos de investimentos no Brasil e sobre inclusão financeira) e de 

duas  da Informal Gathering of World Economic Leaders (sobre a definição dos principais temas para 

o ano de 2015 e sobre crescimento e inclusão social). 
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